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 0202 عاملتعميمات امتحان المستوى 

 هذا االمتحان مرة واحدة في كل عام دراسي. تعقد وزارة التربية والتعميم (2المادة )
يكطون  صط  التاسطا ااساسطي بي طاح بأطري  نيسمح بالتقدم لالمتحان لكل فمسطيييي يقطل ملهمطل العممطي عطن ال (0المادة )

وال يشترط نجاحو في الصفين السـاب  أو الاـامنو وال يعادلو  ما أوالصف السادس األساسي بنجاح  أنيىقطد 
 .2/2/0202في  ( عاما  26يقل عمره عن )

فطي ( 0202/0202لمعطام الدراسطي  )المقطررات ال ديطدة ااساسطييطتم عقطد االمتحطان وفطه مياطاج الصط  التاسطا  (3المادة )
 المباحث التالية :

 . العموم العامة4      . الرياضيات     3        يزية     . المغة االنجم0         . المغة العربية  2
 -يتقدم المأتركون لالمتحان في المباحث المذكورة وفه ال دول التالي : (4المادة )

 
 
 

 
 
 
 ( أيكل لكل مأترك.022رسم االأتراك في االمتحان ) (5المادة )
 غزة(.  يين، هلل، يابمس،مراكز وهي )الخميل، رام ا يعقد االمتحان في خمسة (6المادة )
 ( عالمة.222تكون اليااية العظمى لعالمة كل مبحث ) (7المادة )
فأعمى من اليااية العظمى لعالمة  %42حصل عمى  إذايعتبر المأترك يا حا في امتحان المستوى  (8المادة )

 المبحث في كل مبحث من مباحث االمتحان.
 ن ناجحا أو راسباو وال استكمال لممشترك الراسب.( تكون نتيجة المشترك في االمتحا9) المادة

 : . يمنح المشترك الناجح مصدقة تفيد نجاحو في امتحان المستوى وتؤىمو ىذه المصدقة لـ  2(22المادة )
ال يزيد  عمى  ن 0202/0200االلتحاه بالص  العاأر ااساسي في المدارس اليظامية لمعام الدراسي :  ًً أوال

 ( عامًا.28عمره عن )
من العام الذي  يرغب  2/2( عامًا في 29ال يقل عمره عن )  نالثايوية العامة عمى  المتحان: التقدم  ًً اانيا

 .فيل لالمتحان التقدم
 . ال تمنح أية وايقة لممشترك الراسب.0

 .0202تيبه تعميمات ضبي االمتحان المعمول باا في امتحان أاادة الدراسة الثايوية العامة لعام  (22المادة )
 تيظر وزارة التربية والتعميم في القضايا التي لم تعال اا هذه التعميمات. (20المادة )

تخضا  امتحان المستوى ويتائ ل ياائية   وقيعية وال بإ راءاتتعتبر قرارات وزارة التربية والتعميم المتعمقة  (23المادة ) 
  ي مر ا إداري  و قضائي  ماميعن لم

 ساعة بدء االمتحان زمن االمتحان تاريخ االمتحان يوم االمتحان المبحث
 التاسعة صباحا ساعتان 0/22/0202 االثيين المغة العربية
 لتاسعة صباحاا ساعتان 3/22/0202 الثالثاء المغة االي ميزية
 التاسعة صباحا ساعتان 4/22/0202 ااربعاء العموم العامة
 التاسعة صباحا ساعتان 5/22/0202 الخميس الرياضيات
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 إعالن
 0202ستوى لعام امتحان المب خاص

 
 .0202عام لعقد امتحان المستوى  وزارة التربية والتعميم ( قررت2)
                         يسطططططططمح بالتقطططططططدم لالمتحطططططططان لكطططططططل فمسطططططططيييي يقطططططططل ملهمطططططططل العممطططططططي عطططططططن الصططططططط  التاسطططططططا ااساسطططططططي بي طططططططاح بأطططططططري  (0)

نجاحـو فـي الصـفين السـاب  أو الاـامنو وال  وال يشـترطمـا يعادلـو  أوالصف السادس األساسي بنجاح  أنيىيكون قد  ن 
 .2/2/0202( عاما  في 26يقل عمره عن )

فططي المباحططث  (0202/0202لمعططام الدراسططي  )المقططررات ال ديططدة ااساسططييططتم عقططد االمتحططان وفططه مياططاج الصطط  التاسططا  (3)
 التالية :

 .. العموم العامة4. الرياضيات         3. المغة االنجميزية          0. المغة العربية         2
 و وال استكمال لممشترك الراسب.( تكون نتيجة المشترك في االمتحان ناجحا أو راسبا  4)
 : ـ  يمنح المشترك الناجح مصدقة تفيد نجاحو في امتحان المستوى وتؤىمو ىذه المصدقة ل . 2 (5)

عمططره عططن  عمططى  ن ال يزيططد 0202/0200: االلتحططاه بالصطط  العاأططر ااساسططي فططي المططدارس اليظاميططة لمعططام الدراسططي أوال    
 ( عامًا.28)
ــا مططن العططام الططذي يرغططب التقططدم فيططل  2/2( عامططًا فططي 29ال يقططل عمططره عططن )  نالثايويططة العامططة عمططى  المتحططان: التقططدم ااني

 .لالمتحان
 وايقة لممشترك الراسب. . ال تمنح أية0

 بتاريخ حداألصباح تتم عممية التس يل لمراغبين في االأتراك في االمتحان في مديريات التربية والتعميم اعتبارًا من  (6)   
 الثبوتية التالية : ااوراهمصيحبين معام  25/22/0202دوام الخميس بتاريخ وحتى يااية  07/9/0202
 .لااصو    يااه المأترك مصدقة حسب ص اخر . أاادة مدرسية      
  و صورة مصدقة عياا. ااصميةب. أاادة الوالدة      
 سم. (6×4( صور أخصية حديثة مموية )4ج. )   
 ( أيكاًل.022د. رسم االأتراك وقدره )   
 غزة(.  يين، مراكز وهي )الخميل، رام اهلل، يابمس، يعقد االمتحان في خمسة  (7)
 -ركون لالمتحان في المباحث المذكورة وفه ال دول التالي :يتقدم المأت  (8) 

 
 ساعة بدء االمتحان زمن االمتحان تاريخ االمتحان يوم االمتحان المبحث
 التاسعة صباحا ساعتان 0/22/0202 االثيين المغة العربية

 التاسعة صباحا ساعتان 3/22/0202 الثالثاء المغة االي ميزية
 التاسعة صباحا ساعتان 4/22/0202 ااربعاء العموم العامة
 التاسعة صباحا ساعتان 5/22/0202 الخميس الرياضيات


